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Röplabda
„B” kategória

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ) 
együttműködésben hirdeti meg. 

1.   A verseny célja: 

• Röplabda sportágban versenylehetőséget biztosítani azon középfokú köz-
nevelési intézménybe járó fiataloknak, akik csak iskolai keretek között röp-
labdáznak.

• Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a röplabda sportágban jártassá-
got és készséget szerzett tanulók részére.

• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok 
kialakítása, elmélyítése.

• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének el-
mélyítése.

• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy 
sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

2.   Az országos döntő szervezője: 

 Az országos döntő a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-
Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében kerül 
megrendezésre.

3.   A versenyek időpontjai, helyszínei: 

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. 
A megyei/budapesti döntőket 2021. március 21-ig kell megrendezni.

• Országos döntő: 2021. április 09-11. (péntek-vasárnap), Debrecen.

4.    A versenyek résztvevői: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport:
Csapatversenyben nemenként az V-VI. korcsoportba tartozó, 2001-2005-ben 
született tanulók.
Felversenyzés:
Az V-VI. korcsoport versenyein a 2006-ban született tanulók felversenyezhet-
nek, és visszaversenyezhetnek saját korcsoportjukba is.
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Korlátozás: 
A versenyen azok az V-VI. korcsoportba tartozó diákok vehetnek részt, akik 
röplabda sportágban:

– 2018. szeptember 01. és 2020. november 01. között az MRSZ vagy bár-
mely ország szakszövetsége által kiadott játékengedéllyel nem rendel-
keznek. 

– Amennyiben a tanuló állampolgársága szerinti ország sportági szak-
szövetsége nem ad ki versenyzési engedélyt, úgy a tanuló az adott or-
szág sportági szakszövetsége által szervezett, rendezett bajnoki vagy 
kupamérkőzésén 2018. szeptember 01. és 2020. november 01. között 
nem vett részt.

– az MRSZ által 2018. szeptember 01. és 2020. november 01. között ki-
adott strandröplabda játékengedéllyel nem rendelkeznek. 

Résztvevők:
• Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti diáksport szervezetek 

kiírása szerint.
• Országos döntő: 

Az országos döntőbe a megyei/budapesti versenyek 1. helyezett csapata 
kerülhet, maximum 20 lány- és 20 fiúcsapat. 

5.   Meghívás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” VIII. pontja szerint.
• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-

rint.
• Országos döntő: 

–  Amennyiben nem jelentkezik valamennyi megyei/budapesti 1. helyezett, 
vagy kizárás, visszalépés történik, és emiatt a lebonyolítási rendszer csa-
patszáma a kiegészítést indokolttá teszi, úgy lehetőség van a megyei/ 
budapesti 2. helyezettek meghívásra. 

– Az MDSZ és az MDSZ Diákolimpiai Bizottság Röplabda Albizottsága (a 
továbbiakban: Röplabda Albizottság) a meghívást kérők közül rangso-
rol, mely rangsorolás a megyei/budapesti versenyen szereplő csapatok 
száma alapján történik.

– Amennyiben a megyei/budapesti versenyt nyert csapat jogosulatlan 
játékos szerepeltetésével szerezte meg az első helyet, úgy nem vehet 
részt az országos döntőn. Helyére a megyei/budapesti 2. helyezett ke-
rülhet meghívásra. Amennyiben a megyei/budapesti 2. helyezett csa-
patban is előfordul jogosulatlanul szereplő játékos, úgy abból a megyé-
ből/ Budapestről nem vehet részt csapat az országos döntőn.
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6.   Versenyszámok: 

Csapatversenyek az V-VI. korcsoportba tartozó fiú- és lánycsapatok részére.

7.   A versenyek lebonyolítása:  

• Megyei/budapesti versenyek: a szervező diáksport szervezetek kiírása sze-
rint. A megyei/budapesti versenyeket 2021. március 21-ig kell lebonyolítani.

• Országos döntő: 
Az országos döntő játék- és lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések 
alapján az MDSZ és a Röplabda Albizottság dönt.
A csoportok kialakítása előzetes, nyilvános sorsolással kerül kialagításra a 
 Magyar Diáksport Szövetség Országos Központjában.

8.   Nevezés: 

Lásd a „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
Amennyiben egy iskola adott versenyszámban több csapatot indít, a nevezé-
seket csapatonként külön kell rögzíteni a nevezési rendszerben.
• Megyei/budapesti versenyek: a nevezési határidőt a szervező diáksport 

szervezetek határozzák meg. 
• Országos verseny: 

A megyei/budapesti döntők jogosultsága alapján a csapatokat a megyei/
budapesti diáksport szervezet juttatja tovább.
A meghívási kérelem elfogadása alapján a csapato(ka)t az MDSZ juttatja tovább.

9.   Költségek: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XI. pontja szerint.
Az adott verseny költségei a verseny programfüzetében meghatározottak szerint.

10.   Igazolás: 

Lásd a „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző vagy a kísérő a verseny 
helyszínén bemutassa a „4. pont Korlátozás” részben meghatározott felté-
teleket igazoló dokumentumokat. Annak igazolása, hogy a tanuló az adott 
időszakban nem rendelkezik játékengedéllyel, az elektronikus nevezési rend-
szerből nyomtatott nevezési lap MRSZ vagy az MDSZ megyei/budapesti di-
áksport tagszervezetei által történő hitelesítésével történhet.
A nem magyar állampolgárságú tanulók az adott ország szakszövetségének 
név szerinti igazolását és annak a hitelesített magyar nyelvű fordítással egy-
befűzött változatát kötelesek bemutatni, amelynek szövegezése a magyar 
meghatározással azonos.
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11. Díjazás:

Lásd a „Vesenyszabályzat” XV. pontja szerint, az alábbi kiegészítéssel:
Az országos döntő egyéb különdíjait a verseny programfüzete tartalmazza.

12. Sportági rendelkezések:

• Terem: Az országos döntő mérkőzéseit legalább 24 × 12 × 7 m teremben kell
lejátszani.

• Háló magassága: fiúknál 243 cm, lányoknál 224 cm.
• Antenna alkalmazása kötelező!
• Labda: a mérkőzéseken csak Gala labda használható. Amennyiben Gala lab-

dával nem rendelkezik egyik csapat sem, akkor a két csapat megegyezése
szerinti labdával kell lejátszani a mérkőzést.

• Felszerelés: A mérkőzést csak számozott mezben lehet játszani, labdáról
minden csapat maga gondoskodik.

• Csapatlétszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző).
• Játékosok szerepeltetése: versenyenként és csapatonként 12 fő játékos sze-

repeltethető, az a 12 fő, akiket az adott verseny első mérkőzése előtt a tech-
nikai értekezleten leigazoltak és nevük szerepel a jegyzőkönyvben.

• A versenyen LIBERO játékos szerepeltethető.
• A mérkőzések között 20 perc szünet, illetve bemelegítési idő van a csapatok

első mérkőzéseit kivéve, ahol 25 perc a bemelegítési idő. Ezt az előző mérkő-
zés befejezésétől kell számítani.

• A diákolimpiai versenyeken nemzetközi jegyzőkönyv használata nem köte-
lező.

• A Diákolimpia® mérkőzésein állásrendi lap használata kötelező.
• Amennyiben – akár utólag is – az MDSZ tudomására jut, hogy az országos

döntőn jogosulatlan szereplés történt, az adott iskolacsapat eredménye tör-
lésre kerül, egyben az oktatási intézmény csapata automatikusan kizárja ma-
gát a 2021/2022. tanévi amatőr röplabda diákolimpiai versenyekről.

• Az országos döntő programfüzete az MDSZ honlapján megtekinthető, letölt-
hető (www.diakolimpia.hu).

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a  Diákolimpia®
„Versenyszabályzata” és a hatályos „Röplabdázás verseny- és játékszabályai”
érvényesek.
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